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Defeitos de pintura –
inevitáveis mas corrigíveis.
Os defeitos de pintura podem ter várias causas. O seu cliente pode ter tido um acidente,

ou o carro pode ter estado exposto a condições atmosféricas agressivas. É também possível

que tenha sido cometido algum erro durante o processo de pintura – talvez a espessura do

revestimento não fosse a mais correcta ou os tempos de secagem fossem demasiado curtos.

Por vezes tais danos são causados por substratos mal preparados. E há que ter também em

conta que as condições da própria oficina são também bastante importantes para a realização

de um bom trabalho.

De facto, nem sempre é fácil detectar as causas de um defeito à primeira vista. Para reparar,

com eficácia, um defeito de pintura, é indispensável que se proceda a uma análise rigorosa.

Esta brochura foi elaborada com vista a prestar-lhe assistência na avaliação de defeitos de

pintura. Os vários defeitos de pintura e as suas causas estão aqui previstos, bem como dicas

e recomendações para a sua remoção de forma profissional. Para uma mais fácil identificação

de falhas e defeitos, esta brochura está dividida em duas partes: a primeira parte refere-

se às prováveis causas de defeitos causados durante os processos de preparação e

acabamento, enquanto que na segunda parte se descreve a influência que o meio ambiente

pode ter na qualidade e no aspecto da pintura de um automóvel.

Poderá assim identificar com clareza a causa de um defeito e eliminá-la rapidamente, isto

é, antes que o seu cliente reclame, o que não só lhe poupará alguns problemas, tempo e

dinheiro, mas também melhorará a sua reputação como profissional de repintura, apresentando

resultados de alta qualidade.

Prefácio
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>  Adesão fraca - betume de poliéster
>  Adesão fraca em componentes de plástico
>  Auréolas devido à penetração de solventes
>  Bolhas devido à  humidade
>  Casca de laranja
>  Efeito auréola metalizada
>  Efeito sal e pimenta
>  Embaciamento / Perda de brilho
>  Enevoamento
>  Escorridos
>  Fervidos de solvente
>  Formação de rugas no acabamento
>  Fraca opacidade
>  Lixos e poeiras no filme da base bicamada
>  Lixos e poeiras no filme de verniz
>  Manchas de água
>  Marcas de lixagem
>  Poros no  poliéster
>  Problemas de adesão entre base bicamada e a camada de verniz
> Repasse do catalisador de betume de poliéster espatulável

Defeitos de pintura por ordem alfabética

>  Abrasão causada pelas escovas de lavagem
>  Chuva ácida
>  Corrosão
>  Emissões industriais / poeiras de  vias férreas
>  Excrementos de aves
>  Fanamento / alteração de cor
>  Manchas de água
>  Manchas de alcatrão
>  Poeiras de cal ou cimento
>  Projecção de gravilha sobre cores metalizadas
>  Projecção de gravilha sobre cores sólidas
>  Resina / seiva de árvores
>  Secreções de insectos

Defeitos de pintura por ordem alfabética

Conteúdos

#  11
#  2
#  10
#  8
#  1
#  12
#  13
#  7
#  9
#  3
#  4
#  5
#  6

#  15
#  16
#  7
#  14
#  6
#  20
#  5
#  18
#  3
#  1
#  4
#  19
#  13
#  10
#  11
#  2
#  9
#  17
#  12
#  8

Ambientais

Repintura
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1 Escorridos

Causa
• Viscosidade de aplicação, técnicas de apli-

cação, tempos de evaporação entre de-
mãos e espessura de filme incorrectos

• Ajuste defeituoso dos componentes da
pistola

• Pressão de aplicação incorrecta
• Temperaturas da tinta, do substrato ou 

temperatura ambiente demasiado baixas
• Escolha incorrecta de diluentes e

endurecedores

Prevenção
• Seguir rigorosamente as recomendações

das fichas técnicas
• Assegurar-se de que a pistola se encontra

em bom estado de funcionamento
• Aquecer o objecto e o material até à tem-

peratura ambiente de 20 °C /68 °F
• Utilizar a combinação adequada de en-

durecedores e diluentes

Solução
• Lixar e polir
• Lixar e repintar

Manchas de água

Causa
• Acabamento não completamente curado
• Espessura excessiva do filme, tempo de

secagem demasiado curto
• Utilização de diluente inadequado
• Proporção de mistura incorrecta com o

endurecedor 
• Utilização do endurecedor errado

Prevenção
• Seguir rigorosamente as recomendações

de aplicação constantes das fichas técni-
cas

Solução
• Após secar em profundidade remover as

manchas através de polimento
• Secar completamente o acabamento, lixar

e repintar 

Enevoamento

Causa
• Viscosidade de aplicação, técnicas de apli-

cação, tempos de evaporação e tempera-
tura da cabina incorrectos 

• Ajuste defeituoso dos componentes da
pistola, pressão de aplicação incorrecta

• Solventes inadequados

Prevenção
• Ajustar o material correctamente
• Manter a pistola paralela ao objecto
• Escolher o conjunto de componentes da

pistola adequado à aplicação 
• Utilizar diluentes do fabricante
• Assegurar um período suficiente para

evaporação de solventes
• Seguir rigorosamente as indicações das

fichas técnicas

Solução
• Quando utilizada uma base bicamada

convencional: usar o método da gota
antes de aplicar o verniz

• Após a secagem do verniz, lixar a superfí-
cie e repintar

• Quando utilizada uma base bicamada
aquosa: aplicar o acabamento de forma
uniforme sobre a base bicamada molha-
da, de acordo com as fichas técnicas

Fervidos de solvente

Causa
• Secagem insuficiente do primário enche-

dor nos cantos, orlas, riscos profundos e
debaixo das faixas decorativas

• Solventes ou ar retidos no filme de tinta
que ao serem libertados deixam bolhas,
causados pela viscosidade da tinta,
pressão de aplicação, períodos de
evaporação e de secagem incorrectos

• Escolha inadequada de endurecedores e
diluentes

• Tinta com espessura excessiva
• Técnica de aplicação incorrecta

Prevenção
• Aplicar as espessuras de filme considera-

das normais
• Verificar a temperatura da estufa regular-

mente
• Seguir as recomendações das fichas técni-

cas

Solução
• Depois de secar, repintar sem lixar (den-

tro de 24h), ou lixar com esfregão de
nylon ultrafino (Scotch Brite)

• Depois de secar e lixar, tapar  os poros
com Betume Poliéster  Pistolável ou
remover o acabamento danificado e
repintar

• Lixar, aplicar o primário e repintar
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5 Auréolas devido à penetração de solventes

Causa
• Não isolamento da área onde o acaba-

mento foi lixado até ao substrato
• Isolamento feito com enchedor / primário

inadequado
• Aplicação incorrecta do enchedor / primá-

rio
• Secagem insuficiente do substrato

Prevenção
• Teste de Solventes para identificar os

substratos sensíveis
• Isolar com enchedor EP ou 2K; aplicar o

enchedor em várias demãos finas, respei-
tando os períodos de evaporação 

• Evitar lixar em profundidade até ao subs-
trato sensível 

Solução
• Secar o acabamento completamente
• Lixar a área danificada, isolar e repintar

Repasse do catalisador de betume de poliéster espatulável

Causa
• Utilização excessiva de endurecedor
• Homogeneização insuficiente
• Falta de isolamento do poliéster 

Prevenção
• Utilizar máquina doseadora
• Verificar a quantidade de endurecedor

adicionada, fazer a mistura por peso
• Utilizar a quantidade recomendada de

endurecedor
• Homogeneizar perfeitamente

Solução
• Lixar, isolar com o Betume Poliéster

Pistolável, aplicar primário e repintar

Efeito sal e pimenta

Causa
• Quando utilizadas bases bicamada aquo-

sas: a aplicação de um filme demasiado
molhado de base bicamada metalizada
causa, nas cores claras, pontos pretos
muito pequenos 

Prevenção
• Utilizar proporções de mistura, pressão e

técnica de pintura correctas para aplica-
ção da base bicamada

Solução
• Normalmente os danos só são visíveis

após aplicação da camada de verniz.
Consequentemente, são necessários a
lixagem e repintura do conjunto base
bicamada e verniz 

Casca de laranja

Causa
• Pressão ou viscosidade, técnica ou tempe-

ratura de aplicação incorrectos
• Combinação inadequada de solventes ou

solventes de baixa qualidade 
• Lixagem insuficiente do substrato 
• Ajuste defeituoso dos componentes da

pistola
• Temperatura excessiva

Prevenção
• Seguir rigorosamente as instruções de

aplicação das fichas técnicas
• Garantir uma preparação e uma lixagem

correcta do substrato 
• Ajuste correcto dos componentes da pisto-

la 
• Utilizar sempre os diluentes recomendados
• Evitar aplicação a temperaturas muito

altas

Solução
• Lixar e repintar
• Lixar e polir
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Lixos e poeiras no filme de verniz

Causa
• Durante a aplicação, a sujidade é atraída

para o verniz e retida no filme molhado
• São visíveis como manchas claras ou escu-

ras, dependendo da cor da superfície

Prevenção
• Garantir que a cabina de pulverização

esteja sempre limpa
• Limpar as ranhuras com jactos de ar para

assegurar que toda a sujidade seja remo-
vida em cada fase da preparação

• Utilizar fatos que não larguem fibras

Solução
• Lixar e polir apenas removerá  a sujidade

da superfície do filme de verniz
• De outro modo é necessária a repintura

da base bicamada e verniz 

Problemas de adesão entre base bicamada e a camada de verniz

Causa
• Espessura excessiva da base bicamada
• Tempos de evaporação intermédia e final,

da base bicamada,  demasiado curtos 
• Proporção da mistura incorrecta entre o

verniz e o endurecedor 
• Combinação incorrecta entre o endurece-

dor e o diluente; sistema demasiado rápi-
do 

Prevenção
• Aplicar o filme de base bicamada com a

espessura recomendada nas fichas técni-
cas

• Respeitar os tempos de evaporação inter-
média e final recomendados nas fichas
técnicas 

• Escolher e misturar o verniz, o endurece-
dor e o diluente conforme referido nas
fichas técnicas

Solução
• Lixar e repintar

Marcas de lixagem

Causa
• Grão de lixa demasiado grosso
• Lixagem do filme de enchedor ainda não

suficientemente endurecido
• Lixagem insuficiente do betume poliéster
• Isolamento insuficiente do betume, antes

da aplicação do acabamento 

Prevenção
• Utilizar o grão de lixa recomendado 
• Isolar as áreas reparadas com enchedor

2K
• Secar completamente o enchedor

Solução
• Secar e lixar cuidadosamente
• Isolar ou remover o substrato, repintar

Lixos e poeiras no filme da base bicamada

Causa
• Sujidade que entra  no filme ainda molha-

do através da contaminação aérea, ou
através da base bicamada não filtrada

Prevenção
• Garantir que a cabina de pulverização

esteja sempre limpa
• Limpar as ranhuras com jactos de ar para

assegurar que toda a sujidade seja remo-
vida durante cada fase da preparação

• Utilizar fatos que não larguem fibras
• Utilizar uma rede / filtro de tinta

Solução
• Lixar suavemente para eliminar as partí-

culas de sujidade e aplicar novamente a
base bicamada nas áreas afectadas
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Prevenção
• Garantir que a cabina de pulverização

esteja sempre limpa
• Limpar as ranhuras com jactos de ar para

assegurar que toda a sujidade seja remo-
vida durante cada fase da preparação

• Utilizar fatos que não larguem fibras
• Utilizar uma rede / filtro de tinta

Solução
• Lixar suavemente para eliminar as partí-

culas de sujidade e aplicar novamente a
base bicamada nas áreas afectadas
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15Adesão fraca - betume de poliéster

Causa
• Deficiente preparação do substrato
• Utilização de betume de poliéster inade-

quado para substrato galvanizado 
• Temperatura da superfície demasiado ele-

vada durante a secagem forçada
• Material mal curado – excesso / falta de

endurecedor

Prevenção
• Limpar e lixar cuidadosamente
• Utilizar apenas Betume Standox recomen-

dado para substratos galvanizados
• Seguir as instruções do fabricante para

secagem forçada 
• Respeitar proporção de mistura
• Garantir que o endurecedor se encontra

completamente homogeneizado com o
betume de poliéster

Solução
• Lixar bem a área danificada para remo-

ver todo o betume de poliéster
• Utilizar apenas o Betume Standox reco-

mendado para substratos galvanizados 
• Reparar e repintar

Adesão fraca em componentes de plástico

Causa
• Verifica-se quando ocorre uma reacção

química entre dois substratos incompatí-
veis

• Filmes demasiado espessos
• Repintura de um substrato não curado
• Sistema molhado-sobre-molhado combi-

nado com endurecedores / diluentes
incorrectos

Prevenção
• Evitar trabalhar sobre filmes de alta

espessura
• Garantir que todos os produtos utilizados

fazem parte do mesmo sistema de repin-
tura

• Permitir a evaporação e secagem dos
materiais tal como previsto nas fichas téc-
nicas

• Utilizar a combinação de endurecedor e
diluente recomendada

Solução
• Remover todas os filmes e repintar a par-

tir do substrato metálico
• Soluções alternativas não são garantidas

e podem ser instáveis

Fraca opacidade

Causa
• Substrato não uniforme (Acabamentos de

efeitos especiais)
• Filme de tinta acabamento aplicado com

espessura demasiado fraca
• Tinta demasiado diluída

Prevenção
• Aplicar um substrato uniforme
• Aplicar a tinta de acabamento em quanti-

dade suficiente para conseguir opacidade
• Evitar juntar quantidades excessivas de

diluente

Solução
• Lixar e repintar

Bolhas devido à humidade

Causa
• Resíduos de água de lixagem nos cantos,

orlas, riscos profundos e debaixo das fitas
decorativas

• Contaminação do ar comprimido
• Isolamento insuficiente de produtos de

poliéster 
• Ar com excessiva humidade
• Produtos de base aquosa onde os perío-

do de evaporação e cura não foram
completamente respeitados

• Resíduos salinos secos

Prevenção
• Remover sempre os excessos de água
• Soprar e secar cuidadosamente com ar
• Verificar regularmente o equipamento de

abastecimento de ar comprimido
• Assegurar a aplicação de períodos de

evaporação / cura correctos para os pro-
dutos de base aquosa

• Antes de preparar e aplicar, limpar de
acordo com as instruções

Solução
• Remover todos os acabamentos contami-

nados e repintar
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Formação de rugas no acabamento

Causa
• Limpeza e secagem (têmpera) insuficientes
• Utilização de primário incorrecto
• Sistema de pintura incorrecto

Prevenção
• Aplicar têmpera às peças antes de limpar

e aplicar o primário
• Limpar e desengordurar devidamente
• Garantir que os solventes se tenham eva-

porado
• Utilizar um primário de adesão adequado
• Seguir as recomendações das fichas de

utilização

Solução
• Limpar a vapor, lixar, limpar de novo e

repintar
• Remover o acabamento danificado e

repintar

Efeito de auréola metalizada

Causa
• Causado tipicamente por técnica incorrec-

ta quando se efectua o esbatimento em
tintas metalizadas

• Pode também ser visível como uma auré-
ola escura sobre as cores claras

Prevenção
• Observar as recomendações sobre as téc-

nicas de esbatimento 
• Garantir a proporção correcta de mistura

e  pressão aplicação adequadas para
bases bicamada metalizadas

Solução
• Repintar a área afectada, utilizando a

técnica correcta, pode ser possível na fase
de aplicação da base bicamada, antes da
aplicação do filme de verniz

Poros no poliéster

Causa
• Substrato insuficiente seco
• Material de poliéster não isolado com

enchedor  2K
• Poros não lixados em profundidade

Prevenção
• Deixar que os materiais de preparação

sequem completamente
• Lixar os poros em profundidade ou voltar

a aplicar o enchedor / betume 
• Utilizar um betume “fino” para reparação

de acabamentos
• Homogeneizar o endurecedor e o betume

com a maior perfeição possível; evitar bol-
has de ar

• A aplicação do betume segundo o  ângulo
correcto evita a formação de poros

Solução
• Tapar os poros com um betume pistolável
• Lixar a área danificada e repintar

Embaciamento / Perda de brilho

Causa
• Espessura excessiva da tinta ou humidade

do ar demasiado alta
• Substrato demasiado sensível aos

solventes 
• Mistura incorrecta ou utilização de endu-

recedor já contaminado
• Utilização de diluentes inadequados
• Circulação insuficiente de ar na estufa
• Estufagem interrompida
• Aplicação demasiado rápida do filme de

verniz 
• Polimento incorrecto, aplicado demasiado

cedo após a secagem

Prevenção
• Seguir as recomendações de aplicação

das fichas técnicas
• Fechar bem as latas de endurecedor após

cada utilização
• Garantir uma circulação de ar suficiente

durante o ciclo de secagem
• Não interromper o ciclo de secagem em

estufa 

Solução
• Lixar e polir
• Lixar e repintar
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1 Projecção de gravilha sobre cores metalizadas

Causa
• Pedras projectadas por pneus de automó-

veis que atingem a pintura
• Podem provocar corrosão em casos extre-

mos

Prevenção
• Aplicar um revestimento plástico para

cobertura das zonas mais susceptíveis do
veículo

• Montar palas de protecção para reduzir os
danos nas áreas inferiores da viatura

• Utilizar sistemas de pintura recomendados
pelo fabricante do veículo (ver esquemas
aprovados)

Solução
• Os danos mais ligeiros podem ser repara-

dos com retoque cuidadoso
• Para uma verdadeira reparação dos

danos, é necessário utilizar técnicas de
reparação Micro / Retoque ou proceder
à repintura completa 

Projecção de gravilha sobre cores sólidas

Causa
• Pedras projectadas por pneus de automó-

veis que atingem a pintura
• Podem provocar corrosão em casos extre-

mos

Prevenção
• Aplicar um revestimento plástico para

cobertura das zonas mais susceptíveis do
veículo

• Montar palas de de protecção para redu-
zir os danos nas áreas inferiores da viatu-
ra

• Utilizar sistemas de pintura recomendados
pelo fabricante do veículo (ver esquemas
aprovados)

Solução
• Áreas muito pequenas podem ser retoca-

das, embora devam ser protegidas com
um filme de verniz

• Para uma verdadeira reparação dos
danos, é necessário utilizar técnicas de
reparação Micro / Retoque ou proceder
à repintura completa 

Excrementos de aves

Causa
• Os ácidos que se encontram nos excre-

mentos das aves podem penetrar no filme
de tinta e causar uma série de problemas,
que vão desde manchas ligeiras à pene-
tração até à camada de zinco

Prevenção
• Remover os excrementos logo que possí-

vel
• Proteger os acabamentos com polimentos

de cera de alta qualidade (frequentemen-
te)

• Evitar estacionar debaixo de árvores

Solução
• Cobrir os excrementos com toalhas de

papel molhado durante alguns minutos
• Remover o papel e limpar os excremen-

tos, deixando depois secar
• As manchas podem ser removidas através

de polimento da área manchada, ou por
repintura no caso do dano ser mais grave

Chuva ácida

Causa
• Produtos químicos libertados na atmosfera

que reagiram com os hidrocarbonetos
presentes no ar 

• Visíveis como marcas de  pingos de chuva
na superfície em áreas onde a  mistura é
forte

• Podem causar danos irreparáveis

Prevenção
• Evitar estacionar em zonas industriais
• Proteger os acabamentos lavando-os e

encerando-os frequentemente, para lhes
aumentar a resistência

Solução
• Polir para remover danos mais superficiais
• Repintar as áreas onde se verifiquem que-

bras no filme de tinta
• As marcas mais ligeiras podem ser remo-

vidas com argila de limpeza
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5 7Manchas de alcatrão

Causa
• Circulação em estradas acabadas de

alcatroar
• Visíveis com aspecto de pequenas pontos

pretos ou castanhos

Prevenção
• Evitar circular em estradas acabadas de

pavimentar

Solução
• Partículas facilmente removíveis com um

produto de limpeza à base de solvente,
ou com um abrasivo de polimento fino

• Após remoção das manchas voltar a tra-
tar o acabamento com uma cera de poli-
mento

Emissões industriais / poeiras de vias-férreas

Causa
• Contaminação da superfície com partículas

minúsculas de metal 
• Estas partículas podem ser constituídas por

poeiras de carris de vias férreas, poeiras
industriais ou poeiras resultantes de chispas

Prevenção
• Limpar a superfície imediatamente
• Polir frequentemente com cera de poli-

mento para formação de uma barreira
protectora

Solução
• Os defeitos mais leves podem ser removi-

dos através de polimento
• Os danos mais profundos devem ser

removidos e repintados

Resina /seiva de árvores

Causa
• Secreções de resina ou seiva de árvores

em conjugação com o clima e o tempo

Prevenção
• Limpar imediatamente com água ou solu-

ção de detergente suave 
• Proteger através de frequentes polimentos

com cera

Solução
• Evitar estacionar debaixo de árvores
• Defeitos mais ligeiros podem ser removi-

dos através de polimento
• Remover as áreas contaminadas até ao

metal e repintar

Secreções de insectos

Causa
• Resíduos alcalinos de insectos apanhados

durante a circulação do veículo, em con-
jugação com a superfície, o clima e o
tempo

Prevenção
• Limpar imediatamente com água quente

ou com solução de detergente suave 
• Proteger através de frequentes polimentos

com cera

Solução
• Os defeitos mais leves podem ser removi-

dos através de polimento
• Em outros casos, lixar e repintar a área

afectada
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119 Abrasão causada pelas escovas de lavagem

Causa
• Escovas de lavagem de máquinas auto-

máticas sujas ou danificadas

Prevenção
• Evitar as máquinas automáticas de lava-

gem de automóveis
• Utilizar vernizes resistentes à riscagem, no

processo de acabamento

Solução
• Os riscos podem ser removidos através

de polimento à máquina com uma massa
abrasiva fina

• Evitar o polimento excessivo. A espessura
de filme pode verificar-se com um medi-
dor de espessuras 

Fanamento / alteração de cor

Causa
• Efeito das radiações UV presentes na luz

solar, sobre alguns pigmentos existentes na
superfície do filme de tinta 

• Tintas de repintura de baixa qualidade
com pouca ou nenhuma protecção contra
raios UV

Prevenção
• Polir com cera frequentemente para pro-

teger a pintura

Solução
• Os danos podem ser parcialmente remo-

vidos com polimento à máquina utilizando
uma massa abrasiva fina

• Evitar o polimento excessivo. A espessura
de filme pode verificar-se com um medi-
dor de espessuras 

• Repintar se necessário

Poeiras de cal ou cimento

Causa
• Efeito mordente  sobre a pintura causa-

dos por cal ou cimento, em conjugação
com o clima e o tempo

Prevenção
• Limpar imediatamente com água ou com 

uma solução suave de detergente, segui-
da de polimento

• Polir frequentemente com cera de poli-
mento para formação de uma barreira 
protectora

Solução
• Polir com massa abrasiva pode reparar

danos ligeiros, para danos mais graves
lixar a área afectada e repintar 

Corrosão

Causa
• Penetração de humidade através de que-

bra do filme de pintura
• Áreas expostas de metal nu
• Influência do clima e do tempo no grau

de corrosão dos danos provocados

Prevenção
• Lavar e polir frequentemente com cera de

polimento, especialmente no inverno
• Repintar imediatamente as áreas onde se

verificam as quebras na pintura para evi-
tar o início da corrosão

Solução
• Remover as áreas onde a pintura se

encontra danificada, limpar com jacto
abrasivo as áreas fortemente afectadas

• Tratar com ácido passivante
• Repintar com o sistema aprovado
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119 Abrasão causada pelas escovas de lavagem

Causa
• Escovas de lavagem de máquinas auto-

máticas sujas ou danificadas

Prevenção
• Evitar as máquinas automáticas de lava-

gem de automóveis
• Utilizar vernizes resistentes à riscagem, no

processo de acabamento

Solução
• Os riscos podem ser removidos através

de polimento à máquina com uma massa
abrasiva fina

• Evitar o polimento excessivo. A espessura
de filme pode verificar-se com um medi-
dor de espessuras 

Fanamento / alteração de cor

Causa
• Efeito das radiações UV presentes na luz

solar, sobre alguns pigmentos existentes na
superfície do filme de tinta 

• Tintas de repintura de baixa qualidade
com pouca ou nenhuma protecção contra
raios UV

Prevenção
• Polir com cera frequentemente para pro-

teger a pintura

Solução
• Os danos podem ser parcialmente remo-

vidos com polimento à máquina utilizando
uma massa abrasiva fina

• Evitar o polimento excessivo. A espessura
de filme pode verificar-se com um medi-
dor de espessuras 

• Repintar se necessário

Poeiras de cal ou cimento

Causa
• Efeito mordente  sobre a pintura causa-

dos por cal ou cimento, em conjugação
com o clima e o tempo

Prevenção
• Limpar imediatamente com água ou com 

uma solução suave de detergente, segui-
da de polimento

• Polir frequentemente com cera de poli-
mento para formação de uma barreira 
protectora

Solução
• Polir com massa abrasiva pode reparar

danos ligeiros, para danos mais graves
lixar a área afectada e repintar 

Corrosão

Causa
• Penetração de humidade através de que-

bra do filme de pintura
• Áreas expostas de metal nu
• Influência do clima e do tempo no grau

de corrosão dos danos provocados

Prevenção
• Lavar e polir frequentemente com cera de

polimento, especialmente no inverno
• Repintar imediatamente as áreas onde se

verificam as quebras na pintura para evi-
tar o início da corrosão

Solução
• Remover as áreas onde a pintura se

encontra danificada, limpar com jacto
abrasivo as áreas fortemente afectadas

• Tratar com ácido passivante
• Repintar com o sistema aprovado
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13 Manchas de água

Causa
• Veículos lavados com água de elevado

teor de calcário
• Danos visíveis em cores escuras, especial-

mente nos que são lavados à luz solar
directa

Prevenção
• Nunca lavar os veículos com detergentes

domésticos
• Enxaguar o veículo com água quimica-

mente descalcificada
• Secar o veículo imediatamente após a

lavagem

Solução
• Lavar o veículo com shampoo que

contenha cera
• Secar com uma camurça húmida
• As manchas mais persistentes podem 

necessitar de polimento para a sua
remoção
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Identificação e eliminação
de defeitos de pintura.
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Representante exclusivo para Portugal: Tintas Robbialac, S.A. · Apartado 104 · 2671-901 Loures
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